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MENSAGEM
U SESSIO DE ABERTURA DO C01GBEHO DO ESTADO

a 14 de Junho de 1892

Cidadãos Representa ntes do
Estado deSaniaCatharina.
Não é em cumprimento de

uma disposição constitucional,
que eu venho depositarem vos-
sas mãos de supremos represen-
tantes do povo catharinense os
destinos políticos desta rica

porção dó território brasileiro;

é em virtude de uma lei supre'
ma, que serve de peanha a to-

das as organisações sociaes,

quando aquelles que têm o de-
ver de dirigir as evoluções dos
povos procuram levantar diques
á corrente natural das ideias.

E' cumprindo dever sagrado
imposto por uma revolução,jus-
ta porque era uma reacção es-

pontânea e vehemente, nascida
do coração do povo contra os

restos de um governo dictato-

rial e anti-palriotico, que eu
venho vos dar conte dos graves
acontecimentos que me collo-

caram neste posto, que, em
bem da Republica, eu tenho
procurado honrar na medida
das minhas forcas.

-A1 V
Junta governativa/) meii^over-
no sempre procurou nbedecíir-
Ihe com a inaxima fidelidade
na realisação de seus actos.

Não é preciso que vos des-
creva com minuciosidadf», por-
que mais do que cu bem <>

conheceis, vós que fostes nelle
grande parte, esse movinento
revolucionário que explodio
com toda a intensidade no dia

29 de Dezembro de 1891 , des-
truindo completamente os últi-

mos alicerces, sobre que se le-

vantara o governo dilsctorial

de 3 de Novembro de 1890 que
afastara o paiz do regimen con-
stitucional.

O povo cançado de todas as

violências, com que o viclima-
ram, possuido de uma jusla in-

dignação aDte a completa des-
organisação dos diversos ramos
do serviço publico, os mingua-
dos recursos do Estado, consu-
midos por ambições inj ustiáca
veis, ao passo que seus altos in-
teresses eram sacrificados a um
personalismo politico, pouco

Oriundo de um movimento
|

digtio,tiãolHKÍto\uimsómorijen-
poderoso da opinião tão do- to em lançar-se na praça publi-
quentemente expressa pela ex- ca cm lods grandeza d'alma



de brasileiros, e intimar o po-

der responsável a que se ren-

desse deante de sua legitima

manifestação.

O chefe do poder executivo,

sentindo-se sem o apoio da úni-

ca força verdadeiramente real,

que é aquella que vem do povo,

quando vô satisfeitas suas sem-

pre justas aspirações, não ten-

tou resistir e cedeu o lugar a

uma Junta governativa accla-

mada no meio de uma geral sa-

tisfação, pplos revolucionários

victoriosos.

Assumindo a administração

essa Junta fez solemne promes-

sa de manter era toda a integri-

dade as liberdades civicas, que

constituem a mais -bella con-

quista das sociedades hodier

nss.

Para sàtisfazeresse desidera-

tum rodeou a imprensa de to-

das as garantias precis?as para

assegurar a sua liberdade, de-

clarou sustentar todas as leis

federaes e estadoaes, em tudo

que não se opposessem aos no-

bres e grandiosas intuitos da

revolução, e defender sempre

os direitos do individuo, tendo

como principal alvo de sua at-

tonçâo a manutenção da ordem
publica.

Tendo alta comprehensão de
que nenhum poder que tivesse

concorrido para sustentáculo

do ruinoso regimen do* 20 dias

de Novembro pede? ia suksislir,

a Junta governativa docre^ii

dissolução do Congresso esta-

doal eleito, viciado em sua ori-

gem, inconstitucional e crimi-

noso por seus actos e especial-

mente pelo modo submisso por-

que se ajoelhara ante o gover-

no despótico do chanceller da

dictadura, rasgando todas as

leis da federação. E para assen-

tar esse acto de tamanha valia

na opinião, não demorou em
convocar o Congresso, que ora

se installa rodeado das iiiáis

justificadas esperanças.

Era d'esse poder legitima-

mente, livremente eleito que a

Junta Governativa- esperava a

solução dos magnos problemas,

naturalmente emanados do mo-
vimento revolucionário, que
irupunham-se a sua altencâo.

D'ahi se explica que durante

dous mezes se tivesse preoceu-

pado muito e principalmente

com o garantir a paz publica

para que o poder legislativo fws-

se filho, não da anarchi?, mas
da ordem, base indispensável

de todo desenvolvimento social.

Conhecedores d'esses nobres
intuitos da Junta governativa,

espiritos anarchisadores, com-
pletamente falhos de patriotis-

mo, servindo-se alguns até das
posições officiaes, que oceupa-
vam, procuraram lançar a des-
ordem em alguns pontos do
Estado, levantando embaraços
á administração estadoal, com
o fim de fa?.ei-os reflectir no go-

' venio (ia fjniiso sabido de un\



movimento regenerador, e que

por isso meémo não lhes mere-

cia as symp8thias.

Ao passo que isto se dava, a

Junta governativa, com a gene-

rosidade de quem é vencedor e

receiando descahir em violên-

cias naturaes a uma revolução

triumphante,seniia-se até certo

ponto coacta no emprego de

medidas energ
; cas e indispen-

sáveis para assegurar a pnz pu

blica e particular.

Foi n'essas circumstancias

que o Governo da União, basca

doem luminosos exemplos bis

loricos dos paizes ainda os m?is

ciosos do cumprimento fiel dos

principios federativos, julgou

dever mandar-me a este Estado

para tratar com a Junta gover-

nativa os meios de estabelecer

vum governo forte, de concilia

Çáo,sem nenhum vislumbre de

partida rismo.

A Junta governativa, dei ois

de ouvir-me, depois de meditar

profundamente sobre as idéas

altamente patrióticas do Gover-

no do marechal vice-presidente

da Republica, que eu procu-

rara claramente traduzir,tomou

a resolução de depositar *m

minhas mãos os poderes que

recebera da revolução, na es-

perança de que eu poderia, por

não ter nenhuma ligação par-

tidária no Estado, abrir ao go-

verno honsonU'S tao vastos

como de&ejavdO os revolucioná-

rios.

Consciente d»i pesado eoe<,r-

go que ia tornar sobre n^ iis

hombrose ao mpsnu.» tempo ie-
...... i „ „

vado pelo cnmprimento dos

deveres que me hsvin imposto

o concurso prestado á ingente

obra de 23 do novembro, não

pude. nesar-me receitar a hon-

rosa incumbência que me dava

a Junta governativa.

Foi' no ki fio d*s mais enthu-

siastiecis saudações de toda a

população que "pastei, perante

a Intendenm desta capital, a

promessa do estylo.

Do que fiz dar-vos-hei conta

ligeiramente, esundo prompio

a prestar as mais informações

qúc julgardes convenientes pe-

dir ao Governo.

Assumindo a direcção do Es-

tado, procurei estabelecer unia

politica de conciliação que. fi-

zesse desRppareccr para sempre

as perturbações originadas ca

revolução. Para a consecução

(Tesse fim contei e conto com o

auxilio de todos os corações

patriotas. O estado anormfti rm

que encontrei o governo de al-

guns municipios )í
fcvcu-me a

addiar por Decrf cio n. 128 de

7 de março, por» o dia U de

abril, a eleição que- ??. Junta

governativa \vw\n marcado

para o du 27 do marçe, eleição

que foi nvdisa ; ia ?ob V:«d«s as

<r«rarij,^ que r^-^ei w.pssa-
°

:
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co meio de firmar o governo na

manifestação da opinião.

A falta de comprehensão exa-

cta dos deveres do magistrado

da parte de uns, os vicios arrai-

gados dos governos anteriores,

e excessos d» um partida rismo

mal orientado d» parte de mui-

tos, são causas predominantes

da nefasta influencia que exer-

ce ra ainda hoje na politica

aquelles a quem está reservada

h distribuição da justiça nas di

versas circuaiscripções do Es-

tado.

Procurando obviar quanto

possível os males, que d'ahi

advinham á communhâo, por

meio de uma direcção não su-

jeita í\ peias das facções poli-

ticas, eu julguei de summo in-

teresse para o Estado, elevando

o nivel moral da magistratura,

afastar alguns juizes de direito

dos centros de suas relações

partidárias, afim de que, leva-

dos pelo dever de seu cargo,,

possam mel rior satisfazer as es-

peranças que o governo depo-

sita na sua esclarecida inteli-

gência.

Estudando a reforma que fiz

na organisaçâo da força publica,

vereis que. tive principalmente,

em vista estabelecer de par com
as exigências económicas o me-

lhor meio do defender a causa

publico e sustentar a ordem
social, procurando ao mesmo
tempo lançar as bases necessá-

rias para constituir a indepen-

dência da guarda municipal.

Não é entretanto esse um
trabalho acabado, visto que

precisa ser completado por um
regulamento que assegure aos

officiaes e praças do corpo de

policia as garantias a que lèm

direito para que não fiquem ex-

postos aos caprichos de quem
estiver no poder.

A instrucção publica, que

merecera a attençào do • on? = n

so anterior por uma lei que fi-

cou em primeira discussão, é

indubitavelmente o ramo de

serviço que encontrei mais des-

curado. Para elle voltei desde

logo meus estudos, por consi-

deral-o o principal sustentácu-

lo das iDStituições republica-

nas. Tenho prazer em commu-
nicar-vos que se acha decretada

a reforma do ensino, que não é

por certev uma obra perfeita

como desejava eque fica muito

aquém do gráo de adiantamen-

to a que tem sido levada a in-

strução popular aos paizes

cultos tanto da America, como
da Europa,mas posso vos afian-

çar que é uma organisaçâo

moldada na experiência, na

observação de nossos costumes,

no conhecimento de nossas re-

lações sociaes, e que attende

muitissimo às exigências actua-

es sem de nenhum modo onerar

os cofres públicos.

A pratica e uma acertada ap-

plicação das disposições regu-



lamentares do ensino,agora em
vigor,indicar&o as modificações

que com vantagem devam ser

feitas.

Não descurei do importante

serviço da viação publica, me
recendo-me especial altenção a

reconhecida necessidade secu-

lar—de pôr a região da Serra

Acima em fácil communicação
com o littoral. Era desejo meu
inaugurar esse tão grande em-
prehendimento antes de vossa

reunião, o que não foi possivel

devido a falta de promptos re-

cursos. Espero, porém, ver em
breves dias iniciados esses tra-

balhos,que,uma vezrealisados,

abrem ao futuro do Estado uma
nova era.

Chamo a vossa attenção il-

lustrada para a urgência que
ha em se organisar uma repar-

tição de obras publicas, que te-

nha á sua frente pessoal techni-

co completamente habilitado.

O estado financeiro é prospe-

ro, como Yereis pelo relatório

da inspectoria do lhesoaro. Ás

rendas publicas têm crescido de

maneira a animar grandes em-

prezas, e certamente serão mui-

to mais elevadas se organisardes

o serviço de maneira a ter uma

fiscal isação mais segara.

A este propósito lembro-vos,

como medida palpitante e jà

hoje considerada imprescindível,

serem os logares de exaciores

preenchidos por empregados do

lhesoaro, feita a es,olha dentre

os mais hábeis e mais prove-

cto?.

Especial caidado vos deve

merecer a confecção do orça-

mento de modo que, com sa-

bia previdência das lei?, a qoa

se acham sujeitos os phenome
nos económicos, possa ter uma
equitativa distribuição de recei

ta. Deveis ter em vista não so-

brecarregar a popnlação com
impostos onerosos, collocando-

vos alheios a preoccapações jar-

tidarias,teodo sempre como alvo

de vossos estados o bem publi-

co .

O estado sanitário è regular.

Acha-se completamente extincto

o terrível flageilo da varíola,que

por tanto tempo assolou este

Estado.

Infelizmente, não estivemos

isentos da febre ama rei la, qoe

entrou em algum dos nossos

portos; não tendo, porém, que

lastimar a propagação do mal,

devido às medidas promptas qae

foram tomadas. .Não deveis des-

caidar-vos das justas reclama -

çõas qae a hygiene faz para esta

capital.

Espero que tomareis em mai •

la consideração a imperiosa e

argente necessidade qae ha

em se procurar ama solação
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para a questão de limites lerão

tada êotre este Estado e o do

Pan oá.

Com o auxilia dos documen-

tos irriíataveis que possuímos

baseados na lealdade de nossos

irmãos vis>nhos, pen>o ser fa

dl pôr-se lermo a este lit gio de

modo a assegurara integridade

dn lemiono deste Estado.

Taes são, c»dadãos represen

- Untes da Estado de Sa ta Ca»

iharina, os factos principies e

as ideias que ea julguei dever

trazer á vossa ponderação.

De fossas luzes, de vosso pa-

triotismo m oito espera o povo.

Tende sempre bem presentes,

ao vosso espirito, o lemma da

bandeirada Republica —Ordem
e Progresso—; firmai os vossos

actos uas virtudes cvicas, que

servirím oe fondamento ao glo

noso movimento revolucionário

e lereis assim bem cumprido o

vosso dever.

Palacio d« Governo do Estado de Santa Catharina, 14 de
Junho de 1892.
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